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Declaratie bestuursbeurzen voor studenten in medezeggenschapsorganen binnen de Faculteit 
Bètawetenschappen * 

Voor een bestuursbeurs komt in aanmerking de student, die lid is van een universitair medezeggenschapsorgaan. 
Verwezen wordt naar de “regeling bestuursbeurzen voor studentleden in universitaire bestuursorganen”. Jaarlijks 
stelt het CvB op basis van deze regeling de hoogte van het vergoedingsbedrag vast per dagdeel tijdinvestering. 
Het bestuur van de faculteit bepaalt de omvang van tijdsinvestering per bestuurlijk orgaan. 

Deel A: In te vullen door de declarant 

Departement / opleiding 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

IBAN nummer 

Declaratieperiode/ 

Bedrag 

t.n.v. 

Het berekenen is dit jaar complex, lees je goed in. 
www.students.uu.nl/beta/naast-je-studie/inspraak-en-medezeggenschap 

Onderdeel/onderdelen waarin  
medezeggenschapsactiviteiten worden verricht: 

Faculteitsraad 

DAC-departement 

OC (Opleidings-commissie) 

OAC (Opleidings-adviescommissie) 

BoS (Board of Studies) 

 Per aangekruist onderdeel dit formulier (deel B) ook 
laten ondertekenen door: 

Faculteitsraad: Voorzitter FR 
DAC-departement: Hoofd Departement 
OC: Directeur UGS / Directeur ScPh / Voorzitter GSNS / 

Opleidingsdirecteur GSLS 
OAC: Hoofd Departement 
BoS: Voorzitter BoS 

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De opgevoerde kosten zijn nog niet eerder 
gedeclareerd en worden ook niet door andere partijen aan mij vergoed. Bij deelname aan meerdere raden, 
worden de vergoedingen voor beide raden uitgekeerd, tenzij dit onderdeel is van de functie. Ondergetekende 
verklaart ten behoeve van de aangekruiste medezeggenschapssactiviteiten werkzaamheden te verrichten. 

Handtekening declarant Plaats Datum 

Deel B 
Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde declarant in de aangegeven periode 
medezeggenschapsactiviteiten verricht. 

Naam 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

Indien student aan meerdere onderdelen deelneemt: 

Naam 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

* 

Het volledig ondertekende formulier sturen naar: science.bureau@uu.nl 

http://www.students.uu.nl/beta/naast-je-studie/inspraak-en-medezeggenschap
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